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 AKMA VE KIRILMA KRİTERLERİ NEDİR?, NİÇİN GEREKLİDİR?

• Şu ana kadar ki konularda, bir noktada sadece tek bir gerilme cinsi varken mukavemet hesapları

yapılıyordu. Örneğin eksenel yükleme (çekme-basma) ve eğilmede sadece sx gerilmesi ortaya

çıkmakta ve sem ile karşılaştırılmaktadır. Burulmada ve kesme yüklemesinde ise sadece txy

ortaya çıkmakta ve tem ile karşılaştırılmaktadır.

• Şimdi şu soruya cevap arıyoruz: Acaba bir noktada aynı anda birden fazla gerilme cinsi

(sx , txy , sy vb) mevcutken hangisini sem veya tem karşılaştıracağız.?

• İşte bu soruya cevap veren birden fazla kriter vardır.

• Akma kriterleri : Sünek malzemeler için akma olup olmadığını;

• Kırılma kriterleri: Gevrek malzemeler için kırılma olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar.
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• Tresca Kriteri (Maksimum Kayma Gerilmesi Kriteri )

Bu kritere göre bir malzemenin

herhangi bir noktasında akma

olmasının şartı, o noktadaki

maksimum kayma gerilmesinin,

basit çekme halinde akma

sınırındaki kayma gerilmesine eşit

veya büyük olmasıdır.

Akma olmasının şartı: aktt max
2

ak
ak

s
t 

 Sünek Malzemeler için Akma Kriterleri

Bu kriter sünek malzemelerin akması için çok iyi sonuçlar verir.

Bir başka ifadeyle bir noktadaki Mohr çemberi basit çekme 

halinde akma anındaki Mohr çemberinden büyük olursa o 

noktada akma olur. 
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• Von-Mises Kriteri (Eşdeğer Gerilme veya Maksimum Çarpılma Enerjisi Kriteri)

Akma Şartı: akeş ss 

Bu kriter sünek malzemelerin akması için mükemmel sonuçlar verir.

Asal gerilmeler cinsinden eşdeğer gerilme:

Bu kriter çok eksenli gerilme durumunu tek eksenli gerilme durumuna indirger. Tüm gerilmeler yerine

1 tane eşdeğer gerilme (seş) tanımlanır. Bu eşdeğer gerilme akma gerilmesini aşarsa o noktada

akma oluşur denir.

Normal ve Kesme

gerilmeleri cinsinden

eşdeğer gerilme:



3

Page 5www.garipgenc.com

 Rankine Kriteri

Bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında kırılma olması için o noktadaki maksimum

asal gerilmenin malzemenin çekme gerilmesini veya minimum asal gerilmenin basmadaki kırılma

mukavemetini geçmesini gerekir.

oss 1 ocss 3
Kırılma şartları: veya

Başka bir ifadeyle, bu kritere göre, bir noktada kırılma

olmaması için o noktadaki Mohr çemberinin şekildeki

kırmızı çizgiler içinde kalması gerekir.

Gevrek Malzemelerin kırılması için kısmen iyi sonuçlar veren bir kriterdir.

 Gevrek Malzemeler için Kırılma Kriterleri
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 Columb Kriteri:

Gevrek malzemeler için çok iyi sonuç veren bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında

kırılma olmamasının şartı:

131 
oco s

s

s

s

s1

so

s3

soc

= Maksimum asal gerilme = Mimimum asal gerilme 

= Çekme Mukavemeti = Basma Mukavemeti

Başka bir ifadeyle bu kritere göre: basit çekme ve basit basma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin

teğetleri dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur.
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 Örnek:

s0 100MPa soc=400MPa olan bir malzemede herhangi m

ve n gibi iki noktada asal gerilmeler,

s1          s3

m 50   -100

n 90  -100

m ve n noktalarının her iksinde de Rankine kriterine göre kırılma olmayacağı söylenebilir. Columb kriterine göre ise m

noktasında kırılma olmaz ancak n noktasında olur.

s1          s3

m 50   -100 50/100-(-100/400) =0.75

n 90  -100 90/100-(-100/400)  =1.15

oco s

s

s

s 31 

 Rankine Kriterine göre: oss 1 ocss 3
veya

 Columb Kriterine göre: 131 
oco s

s

s

s
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Bu kritere göre: basit çekme, basit basma ve tam kayma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin

zarf eğrilerinin dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur. Gevrek malzemeler için çok iyi sonuçlar

veren bir kriterdir.

oss 1

*Görüldüğü gibi gevrek malzemelerde, her üç kriterde de asal gerilmelerin incelenmesi gerekliliği

ortaya çıkmaktadır.

*Asal gerilmeler sonuçlarda görülmesine rağmen, Columb ve Mohr kriterleri için ayrı bir

değerlendirme yapılması gerekebilir…

 Mohr Kriteri
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Şekildeki düzlem gerilme durumu verilen noktada

a-) Alüminyum malzeme için, (sakma= 200 MPa, takma= 100 MPa)

b-) Tahta malzeme için, (sçekme-kopma= so=160 MPa, sbasma-kopma= soc= - 400 MPa )

Hasar (akma veya kırılma) olup olmayacağının kontrolünü yapınız.

Asal gerilmeler

52.9510
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D2(-40 , 10)

smax
smin

D1(150,40)

R

1max MPa52.150 ss  3min MPa52.40 ss 

Maksimum kayma gerilmesi: MPa52.95max  Rt

Mohr çemberinin 3 boyutlu eşdeğeri

 Örnek:
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a-) Alüminyum sünek malzeme olduğu için akma kriterlerine göre kontrol 

yapılır.

1-) Tresca kriterine göre: )(100 MPa,52.95 maxmax olmazakmaMPa akmaakma tttt 

2-) Von mises kriterine göre: 

)(200,36.174 olmazakmaMPaMPa akeşakeş ssss 

 )  )  ) )(6
2

1 222222

xyxzyzyxzxzyvmeş tttssssssss 

 )  )  )  MPavmeş 36.174))10(00(6)40(1500150040
2

1 222222
 ss

b-)  Tahta gevrek malzeme olduğunda kırılma kriterlerine göre kontrol yapılır.

1-) Rankine kriterine göre: 

kopmabasıkopmabası

kopmaçekikopmaçeki

MPaMPa

MPaMPa









ssss

ssss

minmin

maxmax

400,52.40

170,52.150

(kırılma 

oluşmaz.)

2-) Columb kriterine göre: 1042.1
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52.40
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(kırılma oluşur)


